
 بيان المؤهالت
 نظام روما األساسي لبمحكمة اجلنائية الدولية تلببا مل ببيان يوضح استيفاء املرشح

 :نظام روما األساسيمبتلببا   بافل غونتساروف يفي القاضي
 :(أ) 6، الفقرة 63املادة  ألغراض  ( أ)
غل منصب املدعي العام بعد التخرج شق رفيع، وتتوافر فيه صفا  التجرد والنزاهة. بخ يتمتع بخ القاضي إن  

 يف منصب قاض.يخعَّين لكي ستونيا إلديه املؤهال  امللبوبة يف و مستشار مكتب املدعي العام. منصب مثّ 
األدىن من املتلببا  التالية:  ستويف احلدّ يقاض، جيب أن  ملنصبمؤهال الفرد يكون  لكي، ففي إستونيا

 غة اإلستونية؛جيب أن جييد البّ و ن، أو ما يعادهلا؛ عبى شهادة ماجستري يف القانو  جيب أن يكون حاصالا 
 .بصفا  وكفاءا  شخصيةع ن يتمتّ ، وأرفيعةأخالق جيب أن يكون عبى و 

كبري عمل أيضا كوهبذه الصفة، . 1002األوىل يف عام لبمرة قاضيا  بغونتساروف القاضي  تعيَّي تّ 
تعيينه قاضيا  ، تّ 1022. ويف عام 1001عام اعتبارا من فريو حكمة مدينة نارفا وكحكمة مقاععة القضاة مب

نة من ممثبي ر  مجيع الرتشيحا  من قبل جلنة خاصة مكوّ رّ حملكمة مقاععة تالَّي )كحكمة االستئناف(. وق خ 
، مكتب املدعي العامّ و ، ابلة احملامَّيمن قبل مجيع القضاة(، وأيضا وزارة العدل، ور  َّيالقضاة )منتخب

 جامعة تارتو.و 
 :(ب) 6، الفقرة 63املادة  ألغراض ( ب)

يف القانون اجلنائي واإلجراءا  اجلنائية، واخلربة املشهودة الكفاءة ب بافل غونتساروف يتمّتع القاضي
القاضي يشغل  1002منذ عام و ، يف اإلجراءا  اجلنائية. وقاضياا  مدعياا عاماا بصفته املناسبة الالزمة، 

القاضي يشغل  1020منذ و يوروجست.  يففية املشرتكة يف اهليئة اإلشراخمصص  منصب قاض غونتساروف
  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. خمصص يف منصب قاض غونتساروف

ومنظمة األمن  قام هبا كل من االحتاد األورويبعدة مشاريع  خبري لفرتة قصرية يف إعارشارك بصفة و 
 .اا ، وألقى كحاضرا  وعروضوالتعاون يف أوروبا

 :(ج) 6، الفقرة 63ادة امل )ج(  ألغراض
 البغا  األنكبيزية واإلستونية والروسية )لغة األم( بافل غونتساروف القاضييتقن 

 :5، الفقرة 63املادة  )د(  ألغراض
 يف القائمة ألف غونتساروف القاضييخرّشح 

 :‘6‘إىل ‘ 2‘)أ(  8، الفقرة 63املادة  )ه(  ألغراض
 يبتنتمي إستونيا لبنظام القانوين األورو 

 إىل دول أوروبا الشرقية تنتمي إستونيا
 :7، الفقرة 63املادة  )و(  ألغراض

 مواعن إستوين بافل غونتساروف القاضي
____________ 


